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• La stipaj*: -grupo riprezentas la
Backheuser. Europo, per la franco S-ro D-ro Dor kaj Azio per la 
probatalanto S-ro Romano Erco kei, siberiano inspektoro de lernejoj.

i;a~irT^am ideanoj ""kunvenis en 
malnovajn leterajn interrilatojn. 
t liu ĉi fotografilo jam aperis en la
konata kaj interesa semajna revuo « O Fialho»

Backheuser. Europo. per la

K •

tri koni nantojn : Ameriko, per nia samlandano Everardo 
~ * tre konata fkaj fervora

1)1 'csden o dum la « Kvara »
Por festigi la renkonton ili faris kunan 

vespera gazeto o *7  Trilima »

l\ < ij pli forte 
fotografaĵon.

kaj

kunligis la

c n l a t re

IIa CIRKULERO
pri la

Va INTERNACIA ESPERANTISTA KONGRESO l

al la lsperaniisi aro:
, Jam pasis unu monato, de kiam ni dissendis 
'J unuan cirkuleron : la dato de la Kongreso 
alproksimiĝas lau gigantaj pasoj: tion ĉi ni ne 
orgcsas, kaj ni senĉese laboras. Ni deziras ke. 

ankaŭ tiu rapida alproksimiĝo ne estu forgesata

< •

»

ĉiu.

de la aliĝantoj al hi kongreso, kies Komitato, kiel 
estas dirite, disvendas la kartojn po io frankoj 
4 sm ĉiu.

Ni havas la plezuron sciigi ke. oni jam pro
ponis por la karto numero i. la kvanton de 20 
frankoj S sm): ni notis Ia nomon de la propo
nanto S-ro Edward Martins en la listo kiu cstos 
fermata kaj ekzamenata la 5-an tagon de Augusto 
je noktomezo.

% <

Ĉar la sendo de mono al nia kaso estas mal
facila pro la manko de internaciaj poŝtmandatoj 
en hispana poŝtadministracio. ni konsilas niajn 
samideanojn sendi la monon kun la aliĝo al unu
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el la jenaj sinjoroj, kiuj tre ĝentile proponis' al 
ni sian servon:

CENTRA OFICEJO-51, Rue de Clichy. 
Paris.

S-ro Carlo Bourlet -LA REVUO- 79, 
Boulevard St Germain. Paris.

» C r * •

Barono F. de Ménil - FRANCA ESPE
RANTISTO-46, Boulevard Magenta. Paris.

S-ro H. F. Hoveler - ĈEFBANKO ES
PERANTISTA - Merton Abbev. London. 
S. W.

*

1X)(iAD<). — Kutimo estas en
manĝi en la sama hotelo kie oni dormas: do. 
prezo de loĝado kiun ni atingis de la « Societo 
e

■ lagaivtri^.manĝifju^

.lí • ‘M •

nia lando, 
la

l

ie Hotelestroj:^. rajtigaj al ĉambro kaj al la ĉiu- 
i 14« ilUUbU killi! lui

La diferenco de prezoj rilatas nur al komfor
to. sed ni povas dire ke. hoteloj por la plej mal
alta prezo klaso A ). estas jam kvankam simplaj, 
tre konsilindaj al ĉiu. . * ...

• • •- • < 
Jen la prezoj:

Klaso A. 
vesper manĝo.

Klaso B. 
vespermanĝo.

Klaso U.
vespermanĝo.

i

4

maten-tag- kaj 
5,00 frankoj 

maten-tag- kaj
7.50 frankoj 

maten-tag- kaj 
12.50 frankoj

«t • • t • $

« i t f * * t • > ’ * 4 •

Dormoĉambro kaj 
po persono..........
Domoĉambro kaj 
po persono............
Dormoĉambro kaj 
po persono

aŭ loĝ- 
nomitaj

FORMULOJ
por sendi mendon de kongreskarto kaj 
ado kaj eldonajoj de lii Komitato al la 
sinjoroj:

S-ro (N: ■'
Bonvolu mendi je mia nomo, al la Orpani-a 

Kongreso, unu konpres- 
al vi la pagmonon. 10 

* / i * •. * * t

Bonvolu mendi je mia nonio, sepian an bileton 
*'a klasomi kii nsenda s al rila 

;.. frankojn

Komitato de la l -a 
karton: ini kim sendas
rani:ojn. ' .

M A

po)'' loĝado, klaso. . 
pagmonon. . .-.........'....>...........   . . * ■ .

Bonvolu ankan mendi je mia nomo,.................
ekzemplerojn de la oficiala poŝtkarto ir /. kaj 
 '.de ir 2: mi kunsendas al vi la pag
monon ...................................................................frankojn

Subskribo

Nomo de Li mendanto, plena adreso, profe
sio, nacieco.

Por havigi monon al kongresa kaso. la Ko
mitato eldonis du poŝtkartojn, unu por la plena 
Komitato (n° 1 . kaj alian por la « Floraj Ludoj » w t • t 1 t • t 1 W • K • • P. n°-

5 centimojn ekzemplero— Al-
• • « • • 1 fi 4«

o

2 . Ili estas vendeblaj lau tiu ĉi tarifo: 
Poskarto n° .1. •;

donu 5 centimojn po deko da kartoj por la afran
ko- Poŝtkarto n“ 2, io centimojn ekzemplero.io centimojn ekzemplero.

La Subkomitato de la « Floraj Ludoj » kiu tre 
fervore laboras por la sukceso de tiu grava festo, 
konsistas el: ....

D-ro Zamenhof, Honora Prezidanto: S-roj 
Carlo Bourlet kaj G. Vila Roca, Prezidantoj; 
S-ro J. Pujol, Sekretario: F-ino Maria Mas, 
D-ro René Artigues, Barono F. de Ménil, 
Komitatanoj.

• • • t" 'r<® '• •

Klarigoj pri la laboro kaj decidoj de Sub-
• 1 • • • ’ ■ • *

tuj aperonta cirkulero kiu estas jam en presejo, 

momento estas specialaj biletoj por kongresanoj 
tre malkaraj, sed, ĉar oni avertis nin ke la prezo 
estos ŝanĝata post nelonge, ni prokrastas diri la

komitato de la « Floraj Ludoj » estòs sciigataj per
• « « A « • • •

Rilate al la vojaĝo, ni sciigas ke. en la nuna 
A - • 'J’tre malkaraj, sed, ĉar oni avertis nin ke la prezo a • t • • • •

definitivan koston ĝis kiam tiu ĉi afero estos firme 
«A ______ • • • ' - . . •

deciditaj,
Ĉio auguras ke la..Barcelona .Kqn^çVio estqs 

laj
eĉ

g 
kJ* - U*

l“-r. . » t
• <.• ; 4 '

* a i f rf >

plej granda sukceso atingita de Esperanto: 
la nomoj helpas nin !!! vidu !

4

MiKaelo . .
Alfonso . .

• >

FredeRich . . 
.1 Aŭ rne. .

GerMaine . .
GerOni . .•
JaciNto . . 

RAmon . .
CarLo . .

Por la Loka Organiza Komitato 
La Prezidanto de «Propaganda Fako?.

D-ro J. Bremon Masgrau
li . - <• - - -

t <• '. <5 • 4. .•v w •

« FOLHA DO DIA >> :
esperanto tem tido exito apezar de transior-

i % <

t

<4. k

•rtHis-.-depois. de xwro-estudo. .çaukQ. 4WUPi&hUt

Da
O

maros hnaes internacionaes. porque e mais regu
lar do que qualqer outra lingua: olhando para um 
texto vicperanto, os profanos não percebem logo, 

puros de possuir o vocabulario de que nas outras 
linguas, que nunca se acaba de conhecer. No prin
cipio o esperanto e mais barbaro, mas logo se es
creve e lalla sem erro.

«Tenho provado todos os projectos de lingua 
artificial com novos alumnos, e tenho constatado 
que só os esperantistas faliam sem hesitação»

Desdenhando os succêssos ephemeros e contan
do com o apoio dos que vão alĉm da primeira 
impressão, o Dr. Zamenhof, não duvidou em da; 
á sua lingua um aspecto-visual bastante desagra
dável pela abündancia de k. de j e de consoantes 
accentuadas.

Fez duplamente bem. primeiro porque só assim 
conseguia a regularidade logica e a pronucia sen: 
hesitação, e què do mesmo golpe afugentava os es
piritos superticiaes e os snobs.

con seti uia a regularidade logica e a pronucia sen:

, e os snobs.*
E o exito lhe dá razão de sobra.

.<
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Ŝtato de Pará. Heleni. — La ĵurnaloj de tiu 
ĉefurbo publikigis la telegramojn senditajn de Bra
zila- Ligo Esperantista al sia tiea delegito S-ro 
Francisco Banos Silva dum la dua Brazila Kon
greso de Esperanto.

Sed tiu semo ne ĝermus, se ne aperus tuj pos
te la nelacigebla propagandisto kaj unua vicpre
zidinto de Brazila Klubo «Esperanto» D-ro. Nuno 
Baena. Tiu ĉi distinginda kuracisto faris jela i5ade 
Februaro paroladon antaŭ multe da gesinjoroj, 
interkiuj troviĝas kelkaj anoj de pa fa rta societo. 
La 2<Sa de marto eri la sidejo de tiu societo li faris 
duan paroladon, kiu estas prezidita de S-ro. Sena
tano Antonio Lernos, urbestro de I' ĉefurba. "Euii 

‘pârolãdorrêec^tis 'pensonoj friteíTVúj ffi ulte da 
sinjorinoj. S-ro. Eder Jansen de Meilo, kiu ekler
nis esperanton antaŭ 2 monatoj, deklamis sone
ton de li verkitan kaj dedi ĉi tan al l)-ro. Baena. 
La paroladinta estas gratulita de Senatano Lernos 
pro la varmeco per kiu li propagandas la lingvon 
de 1’ homaro.

l)-ro. Baena intencas fari alian paroladon kaj 
malfermis kurson lau la miksa metodo. Li ankaŭ 
faros kursojn per korespondado kaj lau la Berlitza 
metodo. Al nia kunbatalanto ni deziras, ke li 
tre baldaŭ sukcesos fondi grupon en tiu bela nor
da urbo.

A

Stato de Parahvba. Panahrba.
. ., . .... w . • <_ rio d 

loka jurnalo,kaj faris alvokon al la diligenta kaj 
studema junii laro. por ke .............
alvoko ne restis sencha. ĉar 
Sroj. Liz d’ 
kunvenis kaj

A *

Stato de Alagoas.

— Sro. Ma- 
Alva skribis artikolojn pri Esperanto en . .

ĝi fondu grupon. Lia 
12 junuloj, inter kiuj 

Almeida kaj Francisco Leal. jam 
decidis pri fondo dê grupo.

v . Maceió.— Ni legis cii 
«Jornal de Alagoas» leteron en esperanto adresi
tan de «Iluzio» al D-ro. Zamenhof < anstataŭ al Lin
gva Komitato) pri la enkonduko de 1' vorto Suz/- 
Jadd, en !lT6WpéVifnto‘ tôi-tãro.’TÍH ĉi nectfAtt ridiko 
esri s jam uzita unue de Sro. Costa e Almeida en 
lia «Methodo Completo» kaj poste de Sroj. Cou
to Fernandes. Haroldo Amaral. Visconde de S. 
Valentini kaj Nuno Baena en iliaj tradukoj. Kial 
Iluzio, kiu tre bone konas esperanton, ne klopo
das fondi grupo en Maceió?.

Rio de Janeiro. — Je la 1 ia marto alvenis al 
Rio nia tre distinginda samideano D-ro. Everardo 
Backheuser kaj lia edzino, kiuj nprezentis la bra
zilajn esperantistojn ĉe la 4 a Internacia Kongreso.

Ili estas ricevitaj de siaj multenombraj ami
koj. kiuj iris en 2 vaporŝipetoj portantaj la verdan 
standardon.

• 'J

Proksime de 1' vaporŝipo, la bando de muzi
ko, gentile cedita de l' komandanto de 1'polica bri
gado, ludis belan muzikaĵon, kiu pligrandigis la 
entuziasmon. En la vaporŝipo, D-ro. Backheuser 
invitis siajn amikojn trinki glason de ĉampano, kaj 
dankis ilin pro la pruvoj de amikeco al li donitaj.

Tiam li diris, ke post sia vojaĝo li povas garantii, 
ke Esperanto certe venkos.—? Sro. A.-Couto Fer
nandes malfermis malgrandan kurson en semajna 
j u milo por infanoj «Fafazinho». — Multaj sam
idea ioj bedaŭrinde ne ŝatas kunveni. ĉu pro iliaj 
laboroj ĉiutagaj, ĉu pro timo'malbone paroli. Tio 
ĉi ‘estas grava eraro, ĉar la praktiko nur venas post 
praktiki. Krom la kunvenoj en Cafe Loahda kaj ĉiu
monataj promenadoj, ĉiuj esperantistoj de Rio kaj 
Niteroi estas invitataj ĉeesti la ĉiumardajn kun
venojn en la «Escola Polvtechnica» je la 4a horo). 
Lie oni pritraktas ĉiujn esperantajn aferojn, oni 
sovas legi la eksterlandajn revuojn, trinki teon kaj- 
taton kaj precipe oni povas praktike lerni la lin
gvon. Tiujn kunvenojn jam ĉeestas multe da geespe
rantistoj, -p- Je de• Aprilo keikaj .geesperantis
toj faris promenadon al Leme beki cirka najo Mc Rio 
de Janeiro. Fraulino Julia Fernandes. Sro. Marce
lino Monteiro kaj knabetoj Luiz Rocha kaj Imario 
das Trinas deklamis poeziojn, kiuj estas auditaj 
ankaŭ de multaj neesperantistoj. La 2«n de 1' prok
sima monato okazos la dua promenado kaj oni pe
tas insiste al ĉiuj esperantistoj ke ili estu je la 2a 
vespere, ĉe 1' staciddomo de 1' Centra Avenuo de T 
kojn panio « Jardim Botanico». ,

lui (impo lĉsperantista Laboristaro aranĝis la 
1 ian de Aprilo belan feston. Ĉirkaŭe 200 personoj 
sin tre amuzis pri la teatraĵoj «A impossível felici
dade » kaj «Amanhã». La Kamarado Marcelo 
N erema paroladis en esperanto pri la Borso de 1' 
Laboro. Malgranda ekspozicio de espe ran tajoj 
intereson vekigis.

t1
* ® * £ A J t **

Sro. Magnus Sondhall autoro de kelkaj socio
logiaj vel koj kaj eĉ fondinto de nova doktrino, fun
damentita en la 1’ni.versala Logiko, kiun li vigle 
propagandas aliĝis al nia lingvo. Efektive, nur Es
peranto povas helpi la disvastigon de ideoj tiel in
ternaciaj kiel religio kaj sciencoj, kaj sendube tia 
gestas la ĉefa kauzo de 1' eniro , en niaj rangoj de la 
nova batalanto. Sro. Magnus Sondhall publikigas 
iurn^lQfl-■• Ç.Soçi-crata^kaj en gi. aperos Kupo de 
E spera nto. « Tom post iom. —oni legas sur ĝi.— 

■Ja jurnalo fariĝos tute esperantista.» En la « Uni
versitato Onologia» de Sro. M. Sondhall li mem 
intencas fari kurson de nia lingvo. Brave!

— En la duonmonata revuo «Reformador» orga
no de la Brazila Spirita Federacio ni legis bonan 
artikolon por Esperanto. En alia numero ĝi scii
gas al sia egantaro la fondon de Esperanta Psikis
taj. internacia unuiĝo por psikismo, studado per 
Esperanto pri spiritismo, telepatio, magnetismo, 
ktp. Ni esperas, ke post la legado de tiuj artikoloj 
multe da brazilaj spiritistoj lernos nian lingvon.— 

La tre konata « Freitas Hotelo», kiu staras 
sur la strato Riachuelo n° 120. faras sian propa
gandon per kolekto da fotografaĵoj, sur kies dor
saj flankoj oni legas klarigojn en 7 lingvoj, inclusi
ve esperanto. Imitinda ekzemplo!

Ŝtato de S. Paulo. Campinas. — La 17 an de 
marto okazis la ĝenerala knnsido de 1'pioniro «Suda 
Stelaro» kaj oni elektis la jenan estraron : Honora

f
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prezidanto-; D-ro João Keating; prez.; Ingro Tobias 
Rabello Leite: vicprez.: Vicente DelucaI sekr.: J.-
B. Pedrose; kas.: D-ro. Camillo Vanzolini. Oni 
elektis ankaŭ, kiel delegitojn ĉe B. L.E. S-rOjn D-ro. 
'fobias Rabello Leite kaj Vicente Deluca. O • r 

Amparo. Jen estas la estraro de T grupo 
« Ampara Esperanto Klubo» jus fondita: Prez.— 
D-ro.. Paulo Pires; vicprez.— D-ro. Alvaro Silva; 
ia sekr. — Sro. Francisco de Araujo; 2a sekr. 
Sro. Abilio Fernandes; r' kas.—Sro. João Leite 
da Eosta; 2a kas.— Aristides Fernandes.

Jundiahr. *,  Sro. Keating

•

1 <i • • r 
faris parolado#? en 

tiu ijrbo. kie ii esperas baldaŭ fondon de esperan
ta ‘ grupoj:1 ' '

Guaralini>'iiela. Nia fervora kaj senlaca sani- 
-—•t 
de Silo' Paulo. Efektive., post liaj, paróTãcTm 
kaj Urboj, tii) fondigis grupoj. < 
plei \arina ,el ĉiuj estas la belega1 
tistinoj de (iuaratinguetá. nomata ' Esperanlisli- 
nari). '1 
tinoj de" 1' Normala Lernejo de tiu progresema uf- 1 • 1 ... • • . • bo kunigis. . 
por la tago de ĝia efektiva fondo.

ta grupo T r < ’• v
4

C i

c

; <i u

Jen estas gia estraro: PrçzJno.' Profesorino 
. . ** ...... ’ Ii >.i.

31 af ftC Á iti bri i e t a Mi l h e t;
Maria Augusta Fagundes;
. • — - • a • M * " l* • < * . • W -F-

Erba 'Teatro, t re bela kaj tre-konvena.
' r i/ M-1 j

,kiui tat.. :
zentis al la ĉeeŝlaht

ideanoj Sro_.'.l. B. Mello Sou/.a enkondukis, per 
siai klopodoj nian lingvon CYT TtflifÕTtRfri de TCstatĥ

• ..................... ’ óTàai^cnleT-
l.ertAi  Ul cela. la 
1 aro de esperan- / » * . -.... * . • . *

Kelke da profesorinoj kaj pli ol loo lernan- • • < * «V • • • e
bo kuniĝis, fondis la grupon 'kaj 'aranĝis feston 

l
...Profesorino 

jA Sek»n<>. Projesorino
; 2“ SekiiK» Fraŭlino Ju

lieta Mello Souza kaj Kasino. Profesorino Her
minia Rocha. Por la nomita festo, unu el la plej 
ĉarmaj de la brazilaj esperantistaj festoj, oni invi
tis Srojn A. Couto Fernandes por paroladi pri la 
lingvo, kai E. Backheuser por prezidi ĝin. 1

• l

domo. la 2S«n de Marto, la aninoj de T grupo, blan- 
sur^la koro^i^kantas 

la himnon kaj. Fraŭlino Julieta Mello Souza salu- 
tas la alvenintojn. Sro. Backheusej’ respondis. La 
vojaĝantoj de la vagonaro mirigis pro la.ff-ueco de 
ambaŭ paroladetoj1.' Nokte-okazis la' festo en la 

rriMq; .
Kwnençigis. hi “
ata de, no Rati li noi; poste Profesoro MilTiCt 

CStanthrb^l
E. Backheuser. 'Tiu ĉi malfermis la kunvenon kaj

Ĉar Ujaj de la

lingvo, kaj E. Backheuser por prezidi ĝin. ‘
Kiam niaj du samideanoj alvenis al la’ staci- 

_ — * aaaa '* W * J f

í •

kvesti iaj. kun verdaj steloj

I

rojiV-Coutb Fernandes kaj 
•.. • •».■»-ki• ■ —..........—----- — - J
donis posedon al la estraro de « Esperantistinaro » 
‘post paroladeti pri sia vojaĝo al la 4a Kongreso. 
Sui'». Antoniettã Millier, kiel prezidantino de Tgru- 
po. donis la parolon al Sro. Couto Fernandes, kiu 

Taris konvinkinta!! paroladon pri la progresado de 
Esperanto.

Poste sekvis la dua parto de T festo konsis
tanta el poezioj deklamitaj esperante de Finoj. Lau
ra de Carvalh >. Carminlia Bueno. Etelvira Antu- 

• • < J .4 • ' * . <

nes. Stella Rabello kaj Julieta Meilo Sou.za, mo
nologoj deklamitaj de Sroj. Sebastião Toledo kaj 

, Dino ran 
Meirellesde Oliveira, kiu pianludis la valson « Es- 
Vèço •> de Menil. kaj la knabineto Arac\ . de Paula, 
du deklamis la la kansoneton «O Congresso lni-

Luiz Menezes. Kinis tiun ĉi parton Sin<>.
•j

• J • / / a
► > 4

l 
ve rsai

X *

■■

La ĉeestantaro multe siu amuzis pri la unu
akta komedio de Feliciano de Menil « Heredo Klo- 
darec» en kiu partoprenis Fraŭlinoj Julieta Meilo 
Souza, Vicentina Cezar kaj Lucina Salgado kaj 
Sroj. Sebastião Toledo. Mello Souza. Luiz Nova
es. Luiz Menezes kaj 'Themistocles Lacaz.

Finis tiun belegan feston la himpo «Antaŭen» 
kantita depreskaŭ ĉiuj aninoj de Esperanlislinaro.

Dum la pauzoj ludis kelkajn agrablajn muzi
kajojn la bando de muziko de T «Sociedade 1’niao 
Beneficente».

Ni ne povas citi tiun aŭ ĉi tiun nomon, ĉar 
ciuj. tre bone parolis, ludis,.kantis kaj deklamis.

Tamen du nomoj estas plej notindaj: Sro. Mei
lo Souza, la veio animo de la movado, kiu estas 
samtempe aranĝanto de,.la .festo, tradukanto de 
monologoj kaj liiOiuedioji^ghgĉ aktoro; kaj. la ĉar
ma knabineto dekjara Aracy>M|jf Paula, kiu dekla
mis portugale sed per maniero vere. laŭdinda lian 
kansoneton «(J Congresso l niversal ».r» • • ‘O.-o.h

(2uelu\. La 12-an de tiu ĉi monato fondigis 
en Queluz tatgrupo esperantista « Zamenhof», tilio 
de B. L. E. Cia estraro estas la jena: Prezidanto: 
Pedro Theophilo Teixeira; T’ Sekretario — Lice
ni o Calazans, 2° Sekretario —João Amaro Comes; 
Kasistino—Prof-ino Carolina Toledo.

La grupo Zamenhof intencas baldaŭ efektivigi 
festeton memorigan de sia fondiĝo kaj Sro. Meilo 
Souza estas invitita fari tiam paroladon pri Espe
ranto. Ni kore deziras al la agado de niaj novaj ge
samideanoj de Queluz la plej grandan sukceson.

Eru\eiro. Nia feVvora samideano P-ro Mario 
Veiga efektivigis esperantistan feston kiu okazis 
la 3-an de tiu ĉi monato en salono del' 1’rbestra- 
rejo de Cruzeiro. 'Tiu festo konsistis el parolado 
pri esperanto, farita de Sro. Mello Souza, poezioj 
kaj monologoj deklamitaj de kelkaj gejunuloj kaj 
la interesa komedio de D-ro. Keating «Cartoes 
Postaes» Poŝtkartoj en kiu partoprenis Sroj. 
Mario Veiga, Cândido Lernos kaj F-noj Haydea Ar- 
mond. Maria Amalia1, Ismenia Lima, Angelica 
Castro, Maria Adelaide kaj1 Josophimi JEtertoni.

Multe da ĉarmaj knabwrt*ofa>  tinoj de
Profesorino Adelaide Lernos kantis la himnojn 
« Espero » je la komenco de T festo, kaj « Autauen» 
je la lino, akompanitaj de muzikistaro, kiun direk
tas S-ro. Octavio Ramos.

La salono estis plenega je gesinjoroj de Cru
zeiro kaj apudaj urboj kaj al ĉiuj tre plaĉis la gaja 
festo organizita de Prof. Veiga, kiun ni gratulas.

Ŝtato de Goyaz. (iova-. — Oni konigis ul ni 
kiel esperantistiĝeblan D-ro. Antonio Perilio kaj 
Brazila Ligo elektis lin sia delegito dum la kongre
so de S. Panio. Al li estas senditaj telegramojn tuj 
publikigitajn en la lokaj Ĵurnaloj. Ni jus ricevis 
poŝtkarton per kiu li sciigas nin. ke li eklernis Espe
ranton kaj faros ĝian propagandon en jurnalo, de 

-kiu estas li unu el la redaktoroj. Fondon de esper
anta grupo li faras ankaŭ al ni antaŭvidi. — Brave’ 
La semo falis en tre favoran teron!

Ke la fruktoj tre baldaŭ aperu 1

4
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O ESPERANTO NO ESTRANGEIRO
Occupa este paiz o 2Ó logar na relação ge-

LiW Á
•1 \n!r

Inglaterra. '
rai das sociedades esperantistas,’cujo numero era em prin
cipios do corrente anno de 17?. das qu*aes  ?2 lundadaŝ 

' em iqo<S. ; ,
J<i possue 3 revistas, a saber: lhe Brtlish Hsperanlist, 

Jjsgeranla Instruisto e La Londona Gaĵeto. - O Esp<- 
existe um

Lí .. 
ranto pi-e ensiiiado otlicialmente em 40 escolas/e 
curso Jesse idioma no E' ----- .. .
jr€S,._l_ Os esperantistas inglezes tencionam fretar um vapor 
especialmente para conduzii-osá Barcelona, por occasiao d<» 
5° Congresso Inièrnacional!

Finlandia.
sps publicos de esperanto. r.
Esperantisto, qúe já' conta 3 ànn<rs de cxistcn>ji^.>u/j (

Polonia. A «Pola Esperantista Societo» já p<issue líliaes 
em <» cidades-.—Oh commerciantes esperantistas de’Varsovia 

seccao espeçial commercial e industrial.— 
k.. jl.„.. jĝ Aíftd.çipia

7 rnt>
França. Cbntinúa esse paiz ntu‘\ an zuar<+a do movi- 

)—O-grupo tle- Puriz' já cont^.mais de 
liarias, os passeios, os |antares 

!•/ sao
Archdeaêon tez tuna 

salfio da Aeronáutica

curso desse idioma no Conservatorio de Musica de Lon-

t/ ■ ' 4

A Lnivçrsidade de 1 ielsingtors abriu eur- 
NeSsa cidade pu.bliea-se <> Finna

irsovta
fundaram uma
N»*ialiicin.  lym» Utili t, l n." prtMÇainnui du A.iu

l do Commenci. - r^fri! 9r I1;

t

i

* * F”
niento 'esperantista.

1 .ooo socios. As reunipes diarias.
e‘ as secções do .«Montmartra Esperantista Kabareto» 
extraordinariamente concorridos, 
conferencia em esperanto no 
bre a aviação perante um 1

K

• T , t

ntaro!
• • S

• • "
/

• f
• K 1 *9 *

t
tVf
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so- 
audito|’io;de mais de ?oo pessoas. 

A gazeta L Aero publica em cada numero lições e artigos em 
Esperanto.— As municipalidades de Toulouse. ST. I.ticnne. 
(}ondç.,Puv. Amiens. Rouen e outras'subvencionam os gru
pos esperantistas loçaes. Em Versailles * 
idioma sãô annuneiados ] 
meio de cartazes-(liliciaes.— l 'undou-sc 
escriptorjo de informações; na importante cása cbnimercial 
.«Reret & Éils».—-t'.--. — - -a «1 . •
superiores pafa sijdados.

H %.* ...................

As municipalidades de Toulouse, ST. lvtienfie.

, iisrcursos det-Sí 
annuneiados pela propria municipalidade por 

eni Bordeauk ’ lim tJT> 1 L1 ii i í J ». C*  2 >
Em Blois c Bourges'funccionam cursos

i
BeKM So

.«Eeret & 1 iis».— L.................. . ..............c.
superiores paia soldados.
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Belga ^sveran- 

tista. que veiu preĥenchcr .a lac.uqa Jeixada pelo tíèuià^o- 
norilo,— A grande fabrica «Soçietç adiinymçs des papetiers 

.C.odin et Riis» editou uma serie de' 1 b cádcrnos para escripta. 
tepdo cada úm. na capií- um pequeno curso de Esperanto. 

' ' Hollanda.. ’ Em ’principios *ão  corrente anno existiam

(Ja^.etaro Klubo», 
ho «corrente do pro- 

'........ ’ ■; Ó ......
Insensivelmente a imprensai,,diaria eo-

a 1 açu rja (jeiya^a pelo 
norilo. - A grande fabrica «Societe adonymes des papeuers 

.C.odin et Eils» editou uma série de íb cádcrnos para escripta. 
tepdo cada um. na capií um pequeno curso de Esperanto.

• h

í«> sociedades, das quaes 1 1 fundadas dungite o anno findo. 
‘ ’ Hava o «Esperantista C “ c-i..u.

c p<>r ‘os jornaeS ;
>fr l-'undou*sy,em  
cujo tini principal

, gresso do Esperanto.
' '- Allemanha. 'T\
ineca a.abrir s ias .columnas ao.Esperanto e escrever expon- 

Em

jr * *

taneamente anigos sobre o movimento esne^antisfá
S de Janeiro ultimo existiam no Imperio Atlemáo 12? socie-

1 V
Ustas

4

I

4
♦

i

i

l

>

? dçJaneiro ultimo cristiani no Imperio
JávlV 'das '4llUy 7 ;t»a Mí**»111. s-i£) speran -
tislas allemães realizlir-se-ha de 21 a 2? de Maio proximo. 

■—- O governo ducal .de, SaSeTCvbjiurg-Gotha approviili a 
organisação de um curso facultativo nas seccoes commer
ciaes. das escolas reaes.— Entre <>s estrangeiros que frequen
tam um dos cursos de Berlim estão 2 chineZes. que já faliam 
'correêtàmentc o Esperanto e estão dispostos a.fazer a pr<>- 
•pagandai'desse idi-oma entre os. seus patrtciifS.—J 1
forma ujn. diario allemão. o imperador f 
occasião do Congresso de Dresde. • declarou estar conven- 
çidõ de qüé a 1 
mas um facto em via de realisação.

vuo, trazendo na primeira pagjna o retrato do Dr. Zamen- 
hoL— No Porto, onde funccionam regularmente ? cursos 
de Esperanto, o Sr. .1. A. Proença lez em Março uma con- 
ferenciáAÍa «Associação Central ChrLslã da Mocidade Pbr- 
tuguézâDr. Costa Esteves abriu um curso na Sociedade 
dos (Aiixçiros Portuguezes.— Em Evora e Portei também 
existem cursos e brevemente abrif-se-ba um em Arcos de- 

’ pois de uma conferencia do pa<lre M. .1. l ernandes. .
Hespanha,. O conselho municipal de Barcelona man

dou imprimir milhares de cartazes que serão distribuídos

• Í

LOO Milli ivi “

Entre os 'estrangeiros q«e frequen- 
çhine^es. que já taliam

,■— Segundo in- 
Guilherme, por

4

dillusAo do Esperanto nfto cra uma utopia.
• f • •

Portugal. Appareceu o i" numeni do Portugala Ke- •

-No Porto. Onde funccionam regularmente ? cursos
• J r>

*
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cm todas as grandes cidades da Europa.— Em Madrid foi 
aburio um curso na Escola Militar Superior pulo Coronel 
Azya.

Siberia. Algŭns jovens esperantistas acabam de fun- 
dar em Tomsk um grupo denominado <<Studenta Esperan
tista Rondeto». E' essa a quarta sociedade fundada nesse 
longiquo paiz para a propaganda do idioma internacional.

Arabia. O (Loronel Pollen fez eni Harrow uma confe
rencia intitulada «Nosso estandarte em Mecca» a respeito 
de sua viagem de propaganda pela Arabia. Ao concluir de
clarou que antigamente o verde estandarte evocava o fana
tismo e mortandade e que hoje já ulle não significava guerra 
sania mas fraternidade sagrada.

índia? Existem ahi X sociedades de propaganda, das 
quaus a mais recente é a «Esperantista Societo de Bombejo». 
Varios príncipes indigenus tèm tomado interesse pelo Espe
ranto e concorrido liberalmente para as despezas dos con
gressos internacionáes.

Ilha de Cuba. Em 18 de de Outubro ultimo fundou-se 
Kuba Esperantista Societo», que já conta mais de 100 so

cios u edita o jornal Kuba Stelo.— Abriu-se um curso na
a.«

Academia du Bellas Artece iá funccionam 2 cursos no colle- 
' eto •< .Itian B/Sjĝarni» com’grande succeŝso.

ti ♦.

t. *
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*

Nu jio de Andrade '1

Tridekjara, hebreino. Lina Petrowski respondis
l 

sur la ka

<b 
IoA • 
g‘

kiu, kuŝas tie nir la tablo,
• reatis "sun okupa, sed kiam

■■ ■•■■■ ■ - —

LIM EL MOSKVO
.(El Dro.

* \ •• ■ < a * H • . • _ « f •' «K - %
— Kiun agon, kiun religion, kiun nomon ?—deniandis 

la juĝisto, sulkigante per la mano haraĵa la denuncon, solan 
dokumenton postulitan por permesi la kondamnon je morto.

• >
4 •

la juĝotino per voĉo unutona preskaŭ ne movante la lipojn, 
en fordonita sintenado, kun la rigardo fiksita 
lemoj. " ’ : •

Si estis virino ankoraŭ bela, Sur kies vizaĝon paligitan 
la malfeliĉo gravurigis fortike siajn signojn. . Oni divenis 
pro la rando ruĝa de la palpebroj, la postsignon de la sen
dormeco kaj pro la kuntiriĝo de la buŝo senkolorigita, la 
historion de malnova doloro.

- • - * u

Si mortigis dum unu sola nokto kvar soldatojn dor
mantajn : kaj kiam ŝi estis arestata, oni surprizis ŝin kisan
tan la ponardon kun senterarulina fervoro, eble eĉ kun tro
grandigo. de buĉado. • ĵ ' '* •

— Cu vi konfesas la krimon, kiun oni akuzas al vi? 
-r- Orte: mi konfesas. Mi mortigis ilin: kvar apenaŭ, 

lli dormis. Mi iris malrapidege,..piedo post pieda, sen la 
plej malgranda bruo, retenante la spiron, haj mi ponardis 
ilin, ne donante tempon, por ke ili ĝemu, per tiu j»onard 
l ...l i J. 1 L.1^ DunT^éjí jĝroj

e ĝi mi petis helpon',ifo;.— 
vundis kvazaŭ tondro Konverta. ' « t f

Kaj unusalte ŝi kurbiĝis sur la armilon, kisis ĝin, kaj 
revenis al sia loko kaj al la sania f ordenita sintenado.

La jugisto fiksis ŝin per la rigardo.
La lipoj de la malfeliĉulino tremadis, kvazaŭ la mal

varmo de la ŝtalo estis kaŭzinta en ŝi strangajn kuntiriĝojn 
voluptajn.

— Parolu, ordonis la juĝisto. Diru la kaŭzon, kiu vin 
instigis al la krimo.

<

— Cu paroli? Ne estas necese. Sufiĉas, ke vi elpremas 
mian koron, en kiu mi kunpremis, dum ses jaroj troe longaj, 
la nedireblan stimulon de la venĝo. Eltiregi! mian koron 
el la brusto, premegu ĝin, kaj vi scios.

— La juĝisto ne volas afektojn. Parolu, mi ripetas.
> — Nu ! mi parolos. Gi okazis en Moskvo, en la jaro
1X99. La grandduko Sergio iniciatis sian malnoblan rega
don de turmentego, dissemante larmojn kaj malpuraĵojn...

(Lu vi scias tion r Eble ne. La moralo de la sklavoj ne 
ĉiam estas la moralo de. la liberuloj. Via mosto.juĝista estas 
unu el ili : vi servas la tiranecon, kio volas diri, ke vi servas 
la inferon. \ i demetis la homan indecon profite je la sato 
d? la stomako.' line: mi kredas je la sortdestino... Va

> — .nui munaroios. 01
i N<><>. La grandduko Sergi

1

mosto juĝista estas difinita de la sorto, kaj eble mi vin tim
egigas. . '

— Mi malpermesas, ke vi ĉirkauvagu. Se vi insistas, 
mi vin vipigos. *

— Estis un Moskvo; un la jaro 1899. La grandduko,, 
zorganto pri la orfejoj.-sin okupis precipe senhonorigi la udu- 
kotinojn. Enii el ili, suferantino de la malĉastulo imperia, 
rakontis al sia frato, leutenanto de la gvardioj, sian neme 
zureblan malfeliĉon. La junulo .rapidegis al la palaco, lin 
ekcitis al mortiga duelo : sed la malkuraĝulo riiuzis batali, 
kaj sendis al Siberio la vengantan de la senhonorulirto.

La rasaj princoj ne batalas : ili malglorigas.
En tiu sama epoko Sergio dekretis la elpelon du la Hu- 

hi eoj. Mia patro forkuris : kaj mi restadis, kune kun mia 
patrino paralizita. Ni estis enskribitaj en la malnobla rucis- 
trolibro... • ‘ " t

— En kia registrolibro ?.. . .. ...
— En tiu de prostituinoj. Sed mi petas pardonon devi» 

Mia patrino estis sanktulino, kaj mi estis virgulino...
La juĝisto leviĝis subite, kvazaŭ li vidis aperi, kuraĝeiiu- 

antaŭ siaj okuloj, la fantomo de la malĝojego. kaj kim Ja 
-hsuro^XtâoigMirjifkiij la 4»usnrmdlfctm4giú’'bçilhtfti>!<-‘ t: V

— Mi ne komprenas. Mi ĵuras je Dio. ke mi ne kom
prenas.

. * • r t . .

r •

— Ho! Via mosto juĝista havas koron... Kia surprizo L’ 
Mi klarigos. La dekreto ordonis, ke la Hebreoj estu elpeli
taj, sed kela Hebreinoj estu toleritaj, kondiĉe . ke ili sin 
enskribiĝus en la prostituinta registrolibro... Cu vi nun 
komprenas.' Por ne forlasi mian .patrinon !... mi enskri
biĝis.

Preskaŭ neniam mi eliris el hejmo: La virinoj estis’ 
kaptataj. sur. la stratoj kaj alkondukitaj al la plej proksima 
polica posteno... por la kuracista ekzameno. Iun tagon 
mi iris al la apoteko pro kuracilo por mia patrino... Oni 
min arestis... Ho! Kia kruela afero! Oni alkondukis min 
al la posteno, kaj mi estis brute ekzamenita. Mia virgeco 
ŝajnis ribelo.Oni alkondukis min al la apudesto dela grand
duko!. .. Li mem, la ponárdisto, ankaŭ min ekzamenis. Mi 
estis svenita. Kiam mi rekonsciis, mi aŭdis la voĉon ktipro- 
similan de la grandduko : «Oni alkonduku ŝin al la polica 
posteno, kaj oni ordonu al ĉiuj soldatoj, ke ili plenumu la 
ordonojn de la dekreto.»

La juĝisto alproksimiĝis al la malfeliĉulino. kaj sen
sente li provis ŝiri la katenojn per la ungoj.

— Tremetante pro teruro, mi alvenis alja polica pos
teno. La ordono de Sergio, akceptita per aplaŭdadoj, estis 
plenumota... Ree mi svenis. Mi ne scias kiom da tumpo 
daŭris mia turmento. Mi ne scias. Dio volis, ke mi ne 
mortu... Por kjoPor.min venĝu Lin vundante, . , -

1 Rekonsciante, nliĥavts la kôqSb^Vrarwrnan j^er doloroj- 
kaj malpuraĵoj... Interne de mi malplenaĵo... mi estis sen 
animo. Starante, kraĉosprucite per la ebrieco de volupto 
kaj ce la malĉasteco, kvar soldatoj...

— Mi estas nomata Ivan Korofl, mia bela 
— Mi estas Miĥaelo Turguell. amantino mia

. — Stanislas Kryé, mia koro...
— Putro Sturna, birdeto mia...
Frenezigite, kun la kruroj ŝanceliĝanta) kaj lacigitaj, 

trempegite je kolero kaj antipatiego, mi atingis domen r 
mia patrino estis mortinta.

— Cu vi volas forkuri, filino mia? — demandis la juĝ
isto, grincigante la dentojn, kaj kun la pupiloj troege pli
larĝigita, kiui tiuj de la mortanto.

— Ne! — ekkriis Linii Petrowski: mi volas morti. Mi 
vestigis mian patrinon per ŝiaj plej bonaj vestoj: nii faris 
ŝian enterigiron ; mi ŝin akompanis al la tombejo, kaj post 
kiam la tombisto finis sian laboron de eterna estingado, mi 
falis kun la brusto kaj la vizaĝo sur la teron malstreĉitan 
de la tombo, mi gluis la buŝon sur la tero amika kaj mi 
paroladis persiste en la ĉerkon; Mi ekparolis la ĵuron de la 
venĝo....

t Tradukita de'Fo hoe sito ).

• • •
• • •

(Sekvas)
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tiago de ('.hile: ‘
Sistema (B ulico l\síí4aT*'det  ’ Esperant<X por • 

Ipolito Konti eras. Prezo............... . 1 sm.
r w *

De la lnternacia Propagandejo Esperantista, 
Merlon Abbe], London, S. JE'..*

« Rusa Ŝlosilo» propaganda, libreto konstruita 
lau ĉiania simila modelo de la Celecaj Ŝlosiloj.-

«Kio povas okazi, se oni donacas surprize.'», 
de Eritz Reuter. tradukita el la subgermaija diale- K
kto de E. Cefeĉ. dua eldono denove redaktita. 
Prezo......................................................>. . . fr. odio

«M <

De la Esperantista Pentra Oficejo:
Zamenhofaj \'ortoj netroveblaj en la univer

sala vortaro tiritaj el Ekzercaro. Hamleto. Eun- 
damenta Krestomatio, la Revizoro kaj la Rabistoj, 
kun citaĵoj. Prezo.......................................... 1 fr.

De la Esperanta l 'nirersala 'Biblioteko Buda
pest: Persaj Skizoj II. kolektis Georgo Davidov.
* • . •• • • ' ' * <1...

-J • * <•
'X > V V *0  • ’« ♦ • • r •' • t ^4 • * lu

< w * * t * • • • * • .e

Mulheim a. Rhein.
• • >

i 1 kantoj kun 
.... 2? sd.
\jr — (iua-

• . . . • »

Germa-

Merlon Abbej, London, S. IE'..*

« 
t

armena fabelo >, tradukis Georgo Da-
t. r. - Ve ___ .xrLT.x-ui •

de Pánard 
Prezo., fr. 
r X

R)pS de P. 
. . . 22 s/d.

Ajcatui 
vidov.

De la Librarie Esperantiste A. Buripniet\ 
rue Si. GeorgesNancy:

Procirkonstanca Edzo. vaudevilo 
( iSiS . Libera traduko de D-ro Noel.
0.7?.

/Ĵe la Sveda Esperantista Societo: 
Sveda .Jarlibro Esperantista por 

Ahiber<j. Prezo...........................   •<*  J
De Hiuuie kai Eldonistoj, Rothesay,

Scotland:
Is Esperanto worth learningr by Bernard 

Long. Prezo..................................... 0.0? 4 s/d.
Kondukanto al belga Skotlando. Historio, na-

* t*

• ••••••«•• / '‘ ‘■f. (ii.
...... . .. - mMuui.

« La Spritulo ». - 
ornamas beleta bildi» : « 
ono.»: literoj ĉ, ĝ, h ........ .v.v
dormanto turmentante lin. dum sur librujo leksikonoj kaj

_ * * * A ® w •

gramatikoj | 
lican: ĉion 1 
H umora jo: 
vivadon en 
noveleto trance ilustrita eslas l ...
frandemuloj. Plej amuza tamen estas legendo kun 18 bild- 
detoj verkita kaj ilustrita de bohema kunlal oranto: «Pri 
homo. kiu koleris pro la grandega sukceso de Esperanto kaj 
gia ••Spritulo” ». Ĉie kaj ĉie tiu plej mizerulo vidas tiun-ĉi 
gazetaĉon : hejme la libristo invitas lin je abono, en bierejo 
la gastoj legadas ĝin. 1 . .......... - ---- - -
gazetvendistoj kriadas ĝin. en tervojkupeo lia najbaro studas 
ĝin. furiozigite, li forkuras al la nigruloj: sensukcese! eĉ 
en liaj manoj ĝi trovigas: tial « for. for ĝis la norda polus’o : 

. . sed ho ve! eĉ
tie ĉi blanka 
urso priridet
as la abomen
an : malespere 
li sin ĵetegas 
m a r e n, tute 

vane!ankaŭ 
la niksinoj 
fervore dis-

> k u tadas «< la 
Spritulon », 
kaj eĉ mar- 

besranij ‘devas 
ridi | vidu la 
apudan bildon) 
Por tini sian 
turmenton l i 
volas pendigi 
sed-neeble jen 
afiŝo de la mal
benita sub la 

arbo uzota. Laste li mortpafas sin malespere, tamen ec lu» 
ne savas lin. en ĉielo Si. /*etrns\>  
legantoj de la flame malamato. — 
la alegoria , bildo de 1’sekretario de la 
koncerne « La batalan kampon de lingvoj internaciaj 
ĉarma la ilustrita noveleto « poŝtisto kaj poŝtkarto >> : 
teresaj la Mismark' aj anekdotoj. — .« La spritulo « estas 
sendube potenca kaj grava «propagandilo», kiun ni k«ye 
rekomendas al niaj legantoj. Postulu ponumeron ( sd. 20) 
au kurage tuj jarabonon ( sm. t.20) de 1’administrejo de 
« La spritulo •• : Leipzig ( Germanujo 1, Kŭrnerstrato 81. Vi 
certe ne pentos tion.

Abonojn akceptas ankaŭ «Brazila Esperantisto».

ciaj karakterizoj 
Prezo. ..Kd & X L» • l

Oii

ktp.. Tradukita esperanten

X À 1 / ‘i r ' 't ■ < ii t ’ ; V

• •

.. fr. o.o5.
hi IE— La titolan pagon de la ?;a eldono 

Sonĝo de knaho post la unua leci- 
saltetas super la malkviete

J 
gramatikoj por naciaj libroj koleras kaj minacas la malte— 

1 lumigas de-supre la kvinradialstelo ridetante.— 
« La Gramofono » montras, la hejman familian 
Germanujo per komikega bildo, plue franca 

bonvenanta manĝu peco por

kai ilustrita de bohema kunlal o: anto: « Pri l - t t 1 • 1 •

n. Ĉie kai ĉie tiu'plej mizerulo vidas tiun-ĉi
l 

sur strato afiŝo rekomendas ĝin kaj

kaj anĝeloj estas fervoraj 
Instrua kaj pensiga estas 

grupo de 1*  lerna ■ 
.«.«'.t' H • 

in-



8 BRAZILA ESPERANTISTO

«Studento».— Nur esperante redaktota organo de Stu
dentoj-Esperantistoj, komencos eliradi post libertempo de 
jaro i<jop. Por ke lagazeto estu plej interesa kaj enkavoriĉa. 
ni turnas nin jam nun al tutmonda studentaro kun peto. 
helpi nin en tiu ĉi grava entrepreno, per sendado de raportoj, 
pri esperanta movado inter studentaro. La gazeto enhavas 
krom artikoloj ĝenerale koncernantaj movadon de nia kara 
ideo inter la studentaro, ankaŭ literaturajn verketojn, epizo
dojn el studenta vivo. bibliografion k. t. p. Ni petas esperan
tistajn grupoj studentajn pri sciigo, ĉu oni povus helpi nian 
certe por la studentaro signifoplenan taskon, atentigante pri 
gazeto, kaj subtenante nin per diskonigado de ma alero. 
Montra numero estos sendota al ĉiu. kiu ĝin mendos, pa
gante 2o pl. ( i internacian respondkn ). Cio koncernanta la 
gazeton estu nun provizore sendata lau adreso «Studentb- 
Esperanto», Praha 342.— .1. (Bohemujo) Konstantaj kunla
borantoj bonvenantaj.

l

“LAE RO”
< este titulo apparece eni 'Paris uni jornal 

que se dedica a tratar de assumplos de aeronaulica. 
balões, dirigíveis, aeroplanon. etc., servindo a unia 
chen leila rasta e enlhusiaslica. Pois beni, nesse 
jornal, de reai importancia e grande tiragem, ap
parece sempre uma secção cm esperanto collaborada 
pelos conhecidos aeronaulas e lambem conhecidos 
esperantistas, Archdeacon, deCoppet. Gaslão Modi 
e outros, e brevemente será iniciado uni curso, o 
que prora a taŭgeco de nossa lingua para todos os 
misteres, mesmo os mais modernos. •

J assignatura do Aero nome já de si esperan
tista e de 8 francos e a sua redacção funcciona na 
rue de Courcelles, /g8, Paris.

“ BRAZILA ESPERANTISTO”
Jen estas la lielpabonantoj de tiu 

Leonel (ion zaga.................   . .............
Honorio Leal...........................................
A. C. Fernandes............................. .
E. Bae k he lise r..................................... ..
Estorgio Manderlev............................
Hernani Mendes.....................................

revuo :
ioSooo 
ioSooo 
ioSooo 
joSooo 
ioSooo
ioSooo ]

Sumo (>oSooo

KORE SPOND A D O
DezTas korespondi per poŝtkartoj ilustritaj:
Ant. Heyroysky, juristo, en Neni. Brod. Bo

beni uio. Austrujo.
S-ro Marcel Parrot. 21, rue de Eourville, Paris*
S-ro R. (L Hulburt, instruisto kaj presisto. 

Tavlor. Nebraska. F. S. A.
S-ro Licerio Jose de Calasans. Queluz. Esta

do de S. Paulo, Brazilujo.
S-ro Pastro L. W. Greenvich N.-J.

S. A.
F.

Kompostejo de 1’ « Grupo Esperantista Laboristaro »

NOVAJ ÒAZETÍ)J RICEVITAJ
Greklingva Esperantano. Oficiala organo 

la Samosa Espjantista Societo. Jare t.20 Sni.
l

de
Samos (Turkolando. i

La Pioniro. Oficiala organo de la Soe. Ho
ng. Esp. « Studentgrupo. •* Jare o.No sm. Nagv- 
mezo—l . 12. Budapest. Hungarujo.

Kuba Stelo. Organo oficiala de la Kuba Es- « - - * A . -_1-- "
Santiago

K

perantista Societo. Tipografia Sanchez 
de Cuba.................... .............

Export Esperantist. Monata eksporta jur
nalo. 404 Security Bldg., Chicago. III. F. S. A.

Esperanta Meksiko. Jare 1.2? Sni —Stra
to Perpetua,?. México.

La Bela Mondo. Ilustrita kaj b -la pii-sna 
revuo. 3Sm. Bisniarck^iaco 12 — Dresden'—Alle- 

•magne.
Belga Esperantisto." Monata' revuo. Jare 

. \ ondete Straat 20—-Antvver-

A cl rr • ■ •
- Dicsden-

Fr. p?o i .Ko Sm
•pen — Belgujo. -

Portugala Revuo. Orgão dos esperantistas 
portuguezes. Jare. 2 Sm. Rua do Rosario. 21?.—pottuguezes. Jare. 2 Sm. 

-Porto, Portugal ujo.
‘---- -Ni ankaŭ - ricevas tre

Rna do Rosario.

regule, la jenajn ĵ urnaj? 
lojn, kiuj ĉiam enhavas artikolojn pri, por kaj en
-Esperanto: „ ĉ

Le Phare Sténographique. Rovuenien- 
-sii e 1 Ie 411 u st ree u orga n e S te n < > -1 )ac t vi og ra p h i q u e e t 
•Esperantiste.- -Jare-4- fr.—(io, ruelies Carmes 
-Rouen. Francujo,.

La Plume Sténographique de France. 
Revue universelle, illustrĉe'de Stenogrdphie et de 
.Dactylographie. Jare 5 fr. —11. rue Manigue. Li
moges, Francujo.

Welt-Warte. Monata internacia ilustrita 
gazeto. Jare. 3 Sm. M asserst.urmstr. 29, Leipzig - 
.S. (iermanujo.

Italaj c iuspecaj produktaĵoj 
precipe por donacoj 

en la okazo de Kristnasko 
kaj festoj

Pelu ib-paĝan Prezaron 
per duobla poŝtkarto al:

Firmo A. TELLINI
Mura d’Azeglio, boo 

‘BOLOGNA (Italujo ).' - ,w - * -< ** 9 » » «A*  » 9 fL. • < .
■

PORTUGALA REVUO
F > •

()kpaga, o. 2 7 — 0,1 g
Jarabono: Noo reis — i portugala monsistemo 

Eliras regule je la fino de ĉiu monato.

Oni abonas ĉe 1’administrejo : 
‘Pna do Hospicia, 2/5. ) Porlttgalttjo)
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